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Samoumevno
Zdravi smo in mladi, nekateri tudi lepi ali pametni, morda kdo celo oboje. Življenje je pred nami, možnosti 
so odprte, telo je prožno, misli hitre, pričakovanja neulovljiva. Ni meja, ovire so kot meglice v daljavi, vse je 
mogoče. Težave, bolezni in nesreče – to se dogaja drugim in kasneje. Tako vidijo mlade oči.

Z leti življenja se leče naših duhovnih oči spreminjajo, slike na mrežnici zavedanja postajajo bolj realistične, 
barve so manj močne in bolj barvite, od nekod se prikradeta dvom in strah. To spominja na občutek otroka, 
ko se sprva neskončno dolge poletne počitnice prevesijo v drugo polovico. Vse ni več pred nami, marsikaj 
je že spravljeno v spominih, nekaj je že odnesla reka; nekoč priložnosti so morda sedaj zamujene priložnosti. 
S pomočjo bridkih izkušenj ali brez njih spoznamo, da dobre stvari niso samoumevne, da v naravi ni pravice, 
da se zanemarjanje vrne kot bumerang in da je edini zanesljivi trenutek ta današnji trenutek. Kot sadež z 
zorenjem postaja mehak, težak in ranljiv, tako zorimo tudi mi – iz obdobja jemanja prehajamo v pripravo na 
čas dajanja. Nesmiselno je obžalovati, česar ne moremo več spremeniti, ali se bati tistega, česar morda 
sploh ne bo – zakaj bi pustili, da nam preteklost in prihodnost ukradeta današnji dan. Boj za mir je v temelju 
nesmiselen. Veselimo se lepega dežja, spravljivo sprejmimo tuje napake in škodoželjnosti, pustimo rasti 
gobo v gozdu, cenimo drugačnost, uživajmo ob drobnih nepomembnostih, popijmo zvečer v družbi kozarec 
žametnega vina in živimo dovolj počasi, da bomo lahko gledali tudi skozi stranska okna življenja. Zakaj 
stremeti po višjem položaju, če smo na sedanjem uspešni in zadovoljni. Zavedajmo se, da je vlak sestavljen iz 
ene lokomotive in številnih vagonov – a trenutki v jedilnem vagonu Orient Expresa so lahko veliko prijetnejši od 
trenutkov v črni kabini močne lokomotive, ki odriva visoke zamete nesmiselnega lanskega snega. Veliko moči 
potrebuje človek, da se razšefi, ko spozna pasti Petrovega načela, in velika je nagrada tistega, ki spozna, da 
dobre stvari niso samoumevne, temveč nezasluženo darilo. 

Spregovorite z neznancem, obiščite starše, prisedite k tuji mizi, dajte drugim možnost zaslužiti, pobožajte 
pretegujočega se mačka v senci. Srečen je, kdor ne potrebuje sreče, da je srečen.

Marko Gričar

“Če imate službo brez problemov, v resnici nimate službe.”
Malcolm Forbes
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NAMEN SREČANJA
Srečanje DenSafe je namenjeno strokovni javnosti: 
zobozdravnikom, zobnim asistentom, ustnim higienikom 
in zobnim tehnikom želi odpreti pester svet povezav med 
strokami dentalne in ostale medicine s ciljem varnejšega in 
uspešnejšega dela s pacienti v vaših ordinacijah, poleg tega 
pa vam bo približalo področje odnosov, komunikacije ter 
skrbi za lastno zdravje in počutje.

TEHNIČNA IZVEDBA IN ORGANIZACIJA
Edumedic d.o.o.
Vodnikova 286, 1000 Ljubljana, www.edumedic.si 

KRAJ PRIREDITVE
Kongresni center St. Bernardin
Grand Hotel Bernardin, Obala 2, 6320 Portorož

RAZSTAVA IN DRUŽENJE
Obiščite razstavo opreme in materialov za različne 
specialnosti dentalne medicine in zobno tehniko, spregovorite 
s predstavniki razstavljavcev, razširite svoja znanja in 
povprašajte glede obkongresnih ugodnosti. Popijte kavo s 
prijatelji in spregovorite z odličnimi ljudmi, ki jih še ne poznate.

KREDITNE IN LICENČNE TOČKE
Vlogi za vrednotenje sta v postopku na Zdravniški zbornici 
Slovenije in Zbornici-Zvezi (ZZBNS). Število dodeljenih točk 
bo objavljeno na tem mestu.

NAVODILA ZA SPLETNO PRIJAVO IN PLAČILO
1.  Prijavite se hitro in enostavno s pomočjo spletne prijavnice 

na spletni strani www.edumedic.si. Vnesite potrebne podatke 
o udeležencu in o plačniku ter pritisnite gumb »POŠLJI«. 
Takoj boste prejeli elektronsko potrditev o uspešnosti 
prijave, ki je tudi predračun in vsebuje navodila za plačilo. 
Pri zbiranju in hranjenju podatkov upoštevamo vsa določila 
Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR), o čemer 
boste pri prijavi obveščeni na vsakem koraku.

2. Zasebniki (zasebne ambulante, sp., d.o.o., zasebni zavodi) 
ustrezen znesek kotizacije zase in/ali za svoje zaposlene 
plačate vnaprej na poslovni račun Edumedic d.o.o. pri 
UniCredit Banki d.d. št. SI56 2900 0005 0029 547 na osnovi 
predračuna, omenjenega v točki. Račun bomo plačniku 
izstavili in poslali po koncu strokovnega srečanja.

3. Ko plačujete kotizacijo za posameznega udeleženca, v 
rubriko »namen« obvezno vpišite ime in priimek udeleženca, 
kot »kodo namena« vpišite OTHR, v rubriko »sklic« pa vpišite: 
SI00 06-2019.

4. Proračunski uporabniki plačajo kotizacijo na osnovi 
računa, ki ga bomo izdali po končanem srečanju. Javne 
ustanove, ki prijavljajo več udeležencev, naj svoje 
udeležence najprej posamično prijavijo preko spletne prijave, 
nato naj pošljejo naročilnico s seznamom imen in priimkov 
prijavljenih udeležencev, za katere bodo plačali kotizacijo, na 
e-naslov: prijava@edumedic.si. Plačilo kotizacij lahko nato 
po prejemu računa izvedejo v skupnem znesku za vse svoje 
prijavljene udeležence.

5. Skrajni rok za spletno prijavo je 23. maj 2019. Po 
tem datumu bo prijava mogoča na recepciji srečanja v 
Bernardinu, vendar le, če bodo še prosta mesta.

NAVODILA ZA PRIJAVO PREDAVATELJEV
Predavatelji naj se čim prej prijavijo s pomočjo spletne 
prijavnice na spletni strani www.edumedic.si: izberejo možnost 
»Prijava predavateljev« in sledijo navodilom. 

INFORMACIJE O PRIJAVAH IN PLAČILIH
T: 041 999 084, E: prijava@edumedic.si

RAZSTAVA, OGLAŠEVANJE IN 
POSLOVNO SODELOVANJE
T: 041 999 084, E: oglasevanje@edumedic.si

Kotizacija vam zagotavlja: dvodnevno udeležbo na 
predavanjih, kongresne materiale, obisk razstave, kreditne in 
licenčne točke, dve kosili, večerjo s programom, okrepčila med 
odmori in neprekinjeno brezplačno kavo v preddverju.

* Opozorilo za študente: redni študentje se morajo ob prihodu 
oziroma registraciji izkazati z veljavno študentsko izkaznico 
ali ustreznim verodostojnim dokumentom.

KOTIZACIJA

Zobozdravniki    290,00 EUR + ddv
Upokojeni zobozdravniki  190,00 EUR + ddv
Zobni tehniki, rad. inženirji 190,00 EUR + ddv
Zobni asistenti   160,00 EUR + ddv
Ustni higieniki  160,00 EUR + ddv
Redni študenti - z večerjo*           35,00 EUR + ddv
Redni študenti - brez večerje*             brezplačno 

Oblikovanje in priprava za tisk: 
www.tanjas-design.si“Če imate službo brez problemov, v resnici nimate službe.”

Malcolm Forbes
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STROKOVNI PROGRAM

07.00  PRIČETEK REGISTRACIJE UDELEŽENCEV
  Kongresna recepcija bo v petek odprta od 7.00 do konca predavanj, 
  v soboto pa od 7.30 do konca predavanj.

07.30-08.25 JUTRANJA KAVA IN PECIVO
  OBISK RAZSTAVE

08.25-08.30 UVODNE BESEDE

08.30-10.00 NUJNA STANJA V ZOBOZDRAVSTVENI ORDINACIJI
  Moderatorja: Fajko Bajrović, Marko Saje

08.30-08.50 Različni obrazi možganske kapi
  Fajko Bajrović
08.50-09.10 Srčni infarkt in življenje po njem
  Marko Gričar
09.10-09.30 Urgentna psihiatrična stanja v ambulanti
  Marko Saje
09.30-10.00 Razprava

10.00-11.00 PREKOMERNA POLNITEV KORENINSKIH KANALOV
  Moderatorka: Jana Krapež                  

10.00-10.45 Prekomerna polnitev koreninskih kanalov in kako zmanjšati posledice
  Ivica Anić (Hrvaška)
10.45-11.00 Razprava

11.00-11.30 ODMOR S KAVO IN OBISK RAZSTAVE

Petek, 24. maj 2019

DenSafeSkupni
Skupna predavanja za vse udeležence 
Dvorana A
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11.30-12.30 VARNA PLOVBA MED OSTEOPOROZO IN OSTEONEKROZO ČELJUSTNICE
  Simpozij Amgen
  Moderatorja: Tomaž Kocjan, Dime Sapundžiev

11.30-11.45 Uporaba antiresorptivov in vpliv na zdravje ustne votline
  Tomaž Kocjan
11.45-12.00 Kako preprečiti razvoj osteonekroze čeljustnice pri uporabi antiresorptivov
  Jana Krapež
12.00-12.15 Kirurška sanacija zobovja pri razviti osteonekrozi čeljustnice
  Dime Sapundžiev
12.15-12.30 Razprava

12.30-13.30 PASTI KOMUNIKACIJE IN ODNOSOV V SLUŽBI
  Moderatorja: Damijan Perne, Melita Pretnar Silvester

12.30-12.50 Oklepanje položajev ali saga o vodenju v zdravstvu
  Damijan Perne
12.50-13.10 Biti v zobeh
  Melita Pretnar Silvester
13.10-13.30 Pogovor

13.30-14.30 KOSILO
  Grand Restaurant, 10. nadstropje Grand Hotela Bernardin
  Prosimo, da ob prihodu v restavracijo oddate kupon za kosilo. Hvala
  OBISK RAZSTAVE

14.30-16.30 POVEZAVE NAMESTO MEJA
  Moderatorja: Martina Drevenšek, Milan Kuhar

14.30-14.45 Bolnik s sladkorno boleznijo v zobozdravniški ordinaciji
  Rok Schara
14.45-15.00 Protetična rehabilitacija skrajšanega zobnega loka: izziv za statika
  Milan Kuhar 
15.00-15.15 Ali sploh še obstajajo meje za ortodontijo?
  Martina Drevenšek
15.15-15.30 Kje so meje rekonstruktivne kirurgije obraza?
  Vojko Didanovič
15.30-15.45 Sem ustni higienik, diplomirani zdravstvenik in kmalu bom zobozdravnik – kaj 
  sem se pri tem naučil
  Primož Gregorčič
15.45-16.05 Kako se pripraviti na strokovni nadzor
  Nataša Jevnikar 
16.05-16.30 Razprava

16.30-17.00 ODMOR S KAVO IN OBISK RAZSTAVE

  

Petek, 24 maj 2019



17.00-18.30 INTRAORALNO SKENIRANJE: PRIHODNOST JE TU
  Moderatorja: Čedomir Oblak, Nina Grguraš Lestan 

17.00-17.20 Uporaba intraoralnega skeniranja v protetiki in  dentalni implantologiji
  Čedomir Oblak
17.20-17.40 Naše klinične izkušnje pri delu z intraoralnim skenerjem
  Nina Grguraš Lestan
17.40-18.20 Advanced features of the Intra-Oral Scanner Allowing the Dentist to 
  Excel in Accuracy and Aesthetics
  Jan Paulics (3Shape, Danska)
18.20-18.30 Razprava

18.30-19.00 POGLED Z DRUGE STRANI
  Sogovornica: Melita Pretnar Silvester
  Kaj je narobe s temi ljudmi?
  Posebna gostja: Desa Muck

20.30  DenSafečerja
  Večer z opernimi arijami in dueti
  Mojca Bitenc Križaj, sopran
  Domen Križaj, bariton
  Simon Dvoršak, klavir

Petek, 24. maj 2019

  DenSafeParty 
  DJ Dey
  Smaragdna dvorana, 
  Grand Hotel Bernardin, 11. nadstropje.
  Prosimo, da ob prihodu 
  oddate vstopnice.

Mojca 
Bitenc Križaj

Domen
Križaj
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3Shape TRIOS MOVE
Natančen, učinkovit in navdihujoč 

Dentalia d.o.o. Ljubljana    |  01 583 77 30  |    info@dentalia.si
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08.30-10.15 POVEZAVE MED DENTALNO MEDICINO IN DRUGIMI STROKAMI
  Moderatorja: Matija Gorjanc, Igor Rigler

08.30-08.45 Kaj vse se lahko skriva za vrtoglavico in sinkopo?
  Igor Rigler 
08.45-09.00 Bolečina v predelu obraza – neuslišan klic bolnega živca
  Iwona Ewa Kosi
09.00-09.15 Kako varno izbrati analgetike v zobozdravniški ordinaciji
  Alenka Kovačič
09.15-09.30 Varnost posegov pri bolnikih z antiagregacijskimi in antikoagulacijskimi zdravili
  Nina Vene
09.30-09.45 Zobni implantati in zdravje tkiv v ustni votlini pri srčnih bolnikih
  Matija Gorjanc 
09.45-10.15 Razprava

10.15-11.00 DIASTEMA: MED ESTETIKO IN INVAZIVNOSTJO
  Moderatorka: Maja Taradi

10.15-10.55 Closing distances between anterior teeth. Direct or indirect - the least invasive 
  options. 
  Ivan Raychev (Bolgarija)
10.55-11.00 Razprava

11.00-11.30 ODMOR S KAVO IN OBISK RAZSTAVE

11.30-13.15 RAZLIČNI VIDIKI REHABILITACIJE SKRAJŠANEGA ZOBNEGA LOKA V 
  ZGORNJI ČELJUSTI
  Moderatorji: Tadej Dovšak, Rok Gašperšič, Jan Paulics

11.30-11.55 Dvig sinusnega dna in zigomatični implantati pri atrofiji zgornje čeljustnice
  Tadej Dovšak
11.55-12.20 Kratki implantati v posteriorni maksili kot alternativa dvigu sinusnega dna
  Rok Gašperšič
12.20-13.00 New Opportunities for your Dental Practice with Digital Implant Planning 
  and Surgical Guides
  Jan Paulics (3Shape, Danska)
13.00-13.15 Razprava

13.15-14.15 KOSILO
  Preddverje dvorane A, 12. nadstropje.
  OBISK RAZSTAVE

Sobota, 25. maj 2019

DenSafeZobozdravnik
Program za zobozdravnike
Dvorana A

NOVO-Straumann® Mini Implant System

Mini vsadek. Maksimalna varnost.

A0009/en/A/00 08/18

Več informacij najdete na: 
www.straumann.com/mini-implants.

ZNANSTVENO 
PODPRTA 
REŠITEV

Visoke  stopnje 
preživetja so

 dokumentirane v več 
dolgoletnih študijah.

PREVERJENA 
KAKOVSOT

Roxolid®-zlitina  vsadka 
z izjemno visoko 

trdnostjo, preverjeno
 v številnih kliničnih 

študijah.

TRAJNOST IN 
VARNOST

Optiloc®-retencijski 
sistem, ki je 

 zelo odporen na 
obrabo in zmanjšuje 

potrebo po vzdrževanju.
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08.30-11.00 NAVADA IN RUTINA STA LAHKO USODNI
  Moderatorki: Marija Al Nawas, Valerija Skopec

08.30-09.10 Ustna higiena – delitev dela in odgovornosti
  Primož Gregorčič
09.10-09.50 Napake pri higieni rok in nevarnosti prenosa okužb v zobozdravstvu
  Marija Al Nawas 
09.50-10.30 Pasti reprocesiranja inštrumentov v zobozdravstvu
  Valerija Skopec
10.30-11.00 Razprava

11.00-11.30 ODMOR S KAVO
  OBISK RAZSTAVE

11.30-13.15 VARNO IN UČINKOVITO DELO ZOBNEGA ASISTENTA
  Moderatorki: Nataša Piletič, Maja Taradi

11.30-12.10 Obvladovanje tveganj pri sterilizaciji v zobozdravstvu
  Nataša Piletič 
12.10-12.50 Uporabni pripomočki v ordinaciji – kaj izbrati in kako uporabiti
  Maja Taradi
12.50-13.15 Razprava

13.15-14.15 KOSILO
  Preddverje kongresnega centra, 12. nadstropje.
  OBISK RAZSTAVE

Sobota, 25. maj 2019

DenSafeAsistent
Program za zobne asistente in ustne higienike
Dvorana B

edumedic
Pričakujte več.



Sobota, 25. maj 2019

14.15-16.25 Crème de la crème:
  KARIERA ALI ŽIVLJENJE?
  Moderatorja: Živa Novak Antolič, Marko Gričar

14.15-14.35 Prepoznajte izgorelost v drugih in v sebi
  Živa Novak Antolič
14.35-14.55 Podaljšajte si kariero: kako uporabljati in ne uničevati svoje telo?
  Maja Frangež
14.55-15.15 Fizioterapija za zobozdravnike: ko boli, je pozno, a ne prepozno
  Prakashita Tina Tuša
15.15-15.35 Zobozdravnik v primežu interesov in odgovornosti
  Sabina Markoli
15.35-15.55 Obrazi moči
  Marko Gričar
15.55-16.25 Pogovor

16.25-16.30 POVZETEK SREČANJA

16.30  ZDRAVICA PRED SLOVESOM

DenSafeSkupni
Skupna predavanja za vse udeležence – ne zamudite!
Dvorana A
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NEODENT®  

GRAND MORSE™ 

GRAND MORSE™ BENEFITS

GRAND
ESTHETICS

GRAND
SIMPLICITY

GRAND
RELIABILITY

GRAND
STABILITY

Preizkusite 
številne prednosti 
novega  
implantološkega
sistema

Ekskluzivni zastopnik:

01 583 77 30  |   info@dentalia.si

+150
studies

+ 20
years
history

2nd
largest dental implant
company worldwide

HOTELSKE REZERVACIJE

GRAND HOTEL BERNARDIN HOTEL HISTRION HOTEL VILE PARK

Organizator ne ureja hotelskih namestitev in rezervacij.
Kotizacija ne vključuje hotelske namestitve.
Udeleženci naj sobe pravočasno rezervirajo sami neposredno na:

Hoteli Bernardin d.d.
Obala 2, 6320 Portorož
T: 05 690 7000
E: booking@bernardingroup.si            www.bernardingroup.si

Sobe rezervirajte sami in pravočasno - zanimanje je veliko!
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številne prednosti 
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Več informacij: 

Kardiolog

Ultrazvok

Angiolog

Pulmolog

Motnje dihanja v spanju

Endokrinolog

Revmatolog

Tirolog

Nevrolog

EMG

Terapija bolečine

Ortoped

Fiziater

Akupunktura

Hematolog

Nefrolog

Gastroenterolog

Psihiater

Psihoterapevt

Psiholog

Družinska medicina

Fizioterapija

Prehransko svetovanje

Center za intravensko 

dajanje zdravil

Zdravnik na dom

Sestra na dom

Kjer čutite, da ste dobrodošli.
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